Nyhetsbrev 5 juli 2019
Viktiga datum
SM spelas i Linköping 14–20 juli
Sista ansökningsdatum nationell och internationell sanktion är 1 augusti
Seriesammandrag 2, 17–18 augusti
Ungdomskonferens 24–25 augusti

Boule-SM 2019
14–20 juli i Linköping avgörs årets Boule-SM! Det är jättemånga som har anmält sig vilket är riktigt
roligt. För att det ska rulla på bra under veckan så läs gärna vad som kommer att ske och när på
boulemasterskap.se som uppdateras allt eftersom. Anmälda, seedning, lottning, resultat med mera
hittar ni som vanligt via boule-sm.se.

Ungdom utan gränser
Det saknas spelare (främst tjejer) i klasserna Junior mixed trippel, Junior mixed dubbel och Yngre
junior mixed dubbel. Så har du ingen att spela med i din klubb, anmäl dig till Ungdom utan gränser så
får du möjlighet att spela tillsammans med någon annan som också saknar någon i klubben att spela
med. Anmälan och lottade lag.

Inspirationsträff för arrangörer
SBF:s Tävlingskommitté bjuder in till inspirationsträff för arrangörer av nationella och internationella
arrangemang 14 juli klockan 18.00 i Linköping. Träffen är gratis och är öppen för alla som är
intresserade av framtida arrangemang. Anmäl dig senast 7 juli till tavlingskommitten@svenskboule.se
med meddelande ”Anmälan till inspirationsträff 14 juli” och uppge vem/vilka du anmäler
samt kontaktuppgifter (mail och mobilnummer) till kontaktperson för anmälan. Mer information.

Uppställningsplatser och klubbtält SM
Det finns fortfarande några uppställningsplatser kvar till SM. Dessa köper ni via SBF:s webbshop. Det
finns två olika kategorier där den ena kosta 1990 kr/plats och den andra 2250 kr/plats. Plats för
klubbtält finns också att köpa i webbshopen, dessa kostar 500 kr st. Kom ihåg att ta med er
bokningsnumret.

Mätdomare
Vill du vara mätdomare under SM? Gå in och läs här vad det innebär och hur du anmäler ditt intresse.

Precisionsskytte
SM i precisionsskytte i klasserna Öppen, Dam och Junior avgjordes 27-28 juni i Malmö under SMveckan. Mikael Gustafsson, CAR, Jessica Johansson, CPC och Sebastian Kallionpää, SCP heter segrarna i
de olika klasserna. Samtliga resultat hittar ni här. Har ni missat finalerna i dam och öppen klass så finns
de på SVTplay att se.

Internationella och nationella sanktioner
Är din förening intresserad av att arrangera en internationell eller nationell tävling under 2020? Sök då
sanktion senast 1 augusti. Mer information.
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